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-         ,             ,        
অড়মর্াভ দত্ত, সায়ে িড়িক, অড়িড়মত্র,              
িটু কত ষ্ণ হালদার, পুলজকশ ও পার্িসারড়র্। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা,             
এিিং অভীক সরকার। 
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ফড় িং কর্া 
সারা ভারজর্ই মহা আ ম্বজর পালে করা হয় শ্রীকত ষ্ণ জন্মাষ্টমী।  
এই                              হ          ই    
               হ  এ       -                     হ । 
এ                                               
               ।     ’             হ    ,      
      এ                      হ  এ              হ । এ    
    এ                    হ       ।                  
        হ হ                হ ।                     
          এ                          হ ।         
       হ                  ই      হ            । এ    
                                           শহ  
      এ                         ।               
                                  হ ।               
    হ                   ।                         
হ ।                   এই                । এভাজিই 
প্রড়র্ড়ট উৎসজির রজে রড়েে হজয় উঠুক সকজলর জীিে। সকজল 
ভাজলা র্াকুে, সুস্থ র্াকুে। 
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স্বার্িপর 

কাজল মমত্র 
নর্ামাজক ভালজিজসড়ছ আড়ম ড়িশ্বাস কজর 

র্িুও এর্ স্বার্িপর রু্ড়ম 

ভালিাসজর্ পারড়ে আমাজক ড়েজজর কজর 

শুধুই অড়ভেয় পাট ভাঙ্গা ধুড়র্র মর্ 

নভর্রটা িজকর েযায়  

অন্ধ ড়িশ্বাজসর মড়লে আজলায়  

িতত্ত নছজ  নিড়রজয়ড়ছ নর্ামারই মায়ায় 

র্িুও এজর্া ঘতিা কজরা আমায়? 

 

একমুজঠা হারাজো আঞ্জড়ল 

ড়শউড়লর প্রর্ম কুয়াশা প্রাজর্ 

েরু্ে আজিশ, েরু্ে মুগ্ধর্ার সাজর্ 

ছড় জয় নদি পরার্িহীের্ায়। 
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পাজে নেড়ছ আড়ম 

নসৌড়মর্ সরকার 
 

ড়েজজর জীিজের ইড়র্কর্া  

িলজর্ ইজে করজছ আজজকর  

এই ির্িা মুখ্র িাদল ড়দজে। 

আজের ড়দজের আড়ম আর  

এখ্ে কার আড়মর মজধয নকাজো ড়মল নেই আর। 

িরিং ড়েজজর অর্ীজর্র নিাকাড়মগুজলার কর্া মজে  

প জল ড়েজজজকই ড়ধক্কার জাোই মজে মজে। 

একজজের অপমাে আর অিজহলা ো নপজল হর্াম ো নকাজোড়দেও 
আড়ম কড়ি। 

জীিজে চ্লার পজর্ একটা  

নঠাক্কর খ্াওয়ার দরকার ড়ছল  

আমার। 
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কর্ায় িজল নকউ নঠজক নশজখ্ 

নকউ আিার নদজখ্ নশজখ্। 

আড়ম নঠজক ড়শজখ্ড়ছ অজেক  

আঘার্, অপমাজের পজর। 

আজজক আড়ম পাজে নেড়ছ। 

অর্ীজর্র নসই ড়দজের কর্াগুজলা ভুলজর্ চ্াই িাজর িাজর। 

আজজক আড়ম পাজে নেড়ছ  

একদমই মে নর্জক। 
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চু্ম্বজে িেপ্রান্তজর আশালর্া 

অড়মর্াভ দত্ত 

 

িে ও লর্ার েভীর নোপজে, 

নে আজলাক মঞ্জরী রজচ্ছ। 

ওজো ড়প্রয়ভাড়র্িী আকর্ি লর্া, 

অড়র্ সন্তপিজে সজঙ্গাপজে আড়জ, 

এ র্াড়পর্ নক্রাড়ধর্ মোকাজশ, 

েহে অরজিয ওজো সুখ্দাড়য়েী সুন্দর, 

সুখ্াজিজশ রু্ড়ম সুন্দরী সাজজ এজসছ। 

ওজো, ড়চ্রজেৌিো পজয়াধরা উিিরা রূপসী, 

চ্ড়কর্ চ্পলা রহসযািতর্া লাজারু্রা, 

সুজেত্রা সুদীপ্তা দীড়প্তময়ী ইলাশ্রী িসুন্ধরা, 

পুষ্পভাজর পুড়ষ্পর্া লর্াগুজে িাহুিন্ধজে, 

লুকাজয় নরজখ্ছ উ ো আ াজলজর্ কাজর! 
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আড়মও নর্া ওজো, আকুল েয়জে, 

ছন্দ নদালায় েড়র্ হারা ঝিিা ধারার মজর্া, 

ড়মলে আশায় পর্ােুসন্ধাজে পর্পাজে,– 

প্রর্ীড়ির্ দগ্ধ দহজে পর্ নচ্জয় আড়ছ, 

ওজো, র্াজরই নে ভাজলািাড়স। 

নদখ্ নচ্জয় পিির্াকাজশ িে ও লর্ায়, 

লর্াগুজে চ্ন্দ্র ড়করি নজজেজছ, 

শরড়ময়া পুড়ষ্পর্া ইলা নহজসজছ। 

িে প্রান্তজর িতিশাখ্া; লর্ায় পার্ায়, 

েি েি রূজপ; েি আেজন্দ নসজজজছ। 

িে ও লর্া; কড়ঠজে নকামজল, 

িি-মাঝাজর িাহুিন্ধজে মার্া নরজখ্জছ, 

ব্রর্র্ী মিশাখ্ী নভাজর পুড়ষ্পর্া ইলা নহজসজছ! 
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ধারািাড়হক উপেযাস- 

নশর্ ড়সোজরজটর টাজে 

সায়ে িড়িক 

পিি-৭ 

 

আজের ড়দজের মর্, আজ আর জমা জল নেই রাস্তাঘাজট। সূেিয 
নেজল পজ জছ, র্ার লম্বা ছায়া এখ্ে আর নেই। আকাশ লাল হজয় 
এজসজছ। আকাজশর মাজঝ নমঘগুজলা জমাট হজয় আজছ। র্ারই 
ড়ঠক েীজচ্ একঝাাঁক পাড়খ্ ড়কড়চ্ ড়মড়চ্  কজর উজ  চ্জল োজে। 

রাস্তাঘাট ড়েজিে হজয় এজসজছ নসই নছজলজমজয় দুজটার কাজে, োরা 
রাস্তার িাাঁ পাশ ধজর নহাঁজট চ্জলজছ। আশপাজশর ড়কছু িাচ্চারা 
নদৌঁজ াজদৌড়  করজছ হাজর্ েযাসজিলুে ড়েজয়। নিলুেড়িজক্রর্া র্ার 
নছাট্ট একটা নমড়শে ড়দজয় নিলুেগুজলা সুজর্ায় আাঁটজক ড়দজে। 

ড়েজিের্া কাড়টজয় মীরা একড়ট নছাট্ট নলকজক নদড়খ্জয় িলল, 
“সামজেই একটা নছাট নলক আজছ, োজি?” 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৯ 

“হযাাঁ চ্জলা, ওই জায়োজর্ ড়কছুিি িজস র্াকজল মজের শাড়ন্ত চ্জল 
আজস। আজেও ড়েজয়ড়ছলাম নিশ কজয়কিার” অরূপ িলল। 

নেই নলজকর কাজছ ড়েজয় র্ারা দাাঁ াল, নসজায়োটা খু্ি সুন্দর। 
ড়িজশর্ কজর সজন্ধয োমার ড়ঠক আজের মুহূর্ি, নেখ্াজে ড়েজয় 
মােুজর্রা নসই শাড়ন্ত পায় ো র্ারা র্াজদর িযাস্ত জীিজে অেুভি 
করজর্ পাজর ো। কখ্েও দুুঃখ্ নপজয় এই নলজক এজস দু-নফাাঁটা 
নচ্াজখ্র জল নফলজলও োড়ক র্ার দুুঃখ্ ড়েজমজর্ই হাড়রজয় োয়। 

অরূপ িলল, “আজ খু্ি ক্লান্ত হজয় পজ ড়ছ। আইসড়ক্রম খ্াজি?” 

“হযাাঁ নখ্জর্ পাড়র। র্জি টাকাটা আড়ম নদি।” 

“ো, ো! র্া কখ্েও হয় োড়ক?” 

“র্া কখ্েও হয় োড়ক মাজে? রু্ড়ম এজসা নর্া আমার সজঙ্গ...” 
মীরা অরূপজক ড়েজয় আইসড়ক্রজমর নদাকাজে নেল এিিং নশর্পেিন্ত 
মীরা-ই টাকাটা ড়দল। 

আকাজশর সূেিযটা সদযই অস্ত নেজছ। আকাশটা পুজরা লাল হজয় 
আজছ এখ্েও। অরূপ আর মীরা নেই জায়োয় র্ারা িজস রজয়জছ, 
নসজায়ো ড়সজেমা িা ছড়ির নর্জক নকাজো অিংজশ কম েয়। নলক-
এর মাঝপেিন্ত একড়ট সুন্দরভাজি সাজাজো কাজঠর ড়ব্রজ এজস 
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নর্জমজছ। চ্ারপাশটায় ধীজর-ধীজর অন্ধকার োমজর্ শুরু কজরজছ। 
হাাঁসগুজলা দল নিাঁজধ র্ারা ড়েজজজদর িাসায় ড়ফরজছ। দু-একটা 
পাড়খ্ এখ্েও র্াজদর মার্ার ওপজর নঘারাঘুড়র করজছ। 

র্ারা দুজজে কাজঠর ড়ব্রজজর নশর্ প্রাজন্ত িজস সজন্ধয হওয়ার 
অজপিা করজছ। দুজজের হৃদয় ধীজর ধীজর চ্লজছ। র্াজদর মুজখ্ 
নকাজো কর্া নেই অজেকিি হজয় নেজছ। ড়েজজজদর মজধয দীঘি 
ড়েস্তব্ধর্ার মাজঝই অরূজপর নফােটা নিজজ উঠল। নফাে কর্া িজল 
ড়েজয় নস মীরাজক িলল, “এিার নর্া র্াহজল উঠজর্ হয়!” 

মীরা প্রর্জম শুেজর্ পায়ড়ে। প্রকত ড়র্র সাড়িজধয এজস এিিং অরূজপর 
পাজশ িজস র্াকজর্-র্াকজর্, নস নকার্ায় নেে হাড়রজয় ড়েজয়ড়ছল। 
ড়ির্ীয়িার িলার পজর নস িজল উঠল, “হযাাঁ হযাাঁ। সময় নে ড়ক কজর 
ে াল, নিাঝাই োয়ড়ে।” 

মীরার নহাজেল, এখ্াে নর্জক আর মাত্র ড়মড়েট পাাঁজচ্জকর 
হাাঁটাপর্। লম্বা রাস্তা, দু-ড়র্েজট িাড়  নর্জক সন্ধযা-িাড়র্র আওয়াজ 
নভজস আসজছ। কারও িাড় জর্ কাাঁসর িাজজছ, নকউ আিার 
রু্লসীর্লায় শাাঁখ্ ড়দজে। 
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দূর নর্জক নদখ্া োজে মীরার নহাজেজলর সামজে একজে োর্ি 
নচ্য়ার ড়েজয় িজস রজয়জছ। মীরা নদখ্জর্ নপজয় িলল, “রু্ড়ম 
নহায়াটসঅযাপ ইউজ কজরা নর্া?” 

অরূপ র্ৎিিাৎই িজল উঠল, “হযাাঁ হযাাঁ, কড়র। নলজখ্া—
৮৭৬৮৪১২৮৩২” র্ার কর্া শুজে মজে হল, নসও নেে অধীর 
আগ্রজহ অজপিা করড়ছল মীরার কাছ নর্জক নহায়াটসঅযাপ েম্বরটা 
নেওয়ার জজেয। 

মীরা র্ার নমািাইজল অরূজপর েম্বরটা নসভ করজর্ করজর্ িলল, 
“আড়ম আমার রুজম ড়েজয় নর্ামাজক ড়পিং কজর নদি। ড়রপ্লাই 
ক’নরা।” 

অরূপ র্ার ড়েজজর নহাজেজল এজস পজকট নর্জক নফােটা নির 
করল। নদখ্ল, লাল কূড়র্ি পজর খু্ি ড়কউট একটা নমজয় র্াজক 
নমজসজ কজর নরজখ্জছ। র্ার িুঝজর্ একটুও নদড়র হজলা ো, নস 
মীরা। 

অরূপ র্ার েম্বর নসভ কজর র্াজক ড়রপ্লাই করল। 

হযাজলা! —সাজর্-সাজর্ই ড়রপ্লাই এল। 

হযাজলা! িাড়  নপৌঁজছ নেছ? 
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হযাাঁ, নপৌঁজছ নেড়ছ। ড়ক করছ রু্ড়ম এখ্ে? 

আর ি’নলা ো! আমার রুমজমট ড়েড়কর্া, ড়ক অিস্থা কজর নরজখ্জছ 
ঘরটার! ো-র্া অিস্থা 

ওহ আো। ড়ঠক আজছ র্জি, রু্ড়ম র্াহজল ঘর ড়ঠক কজরা। পজর 
কর্া হজি... 

আো, ড়ঠক আজছ... রু্ড়ম েখ্ে ড়ি র্াকজি, আমায় নফাে করজর্ 
পাজরা। আমার অসুড়িজধ হজি ো। 

ড়কছুিি পর অরূপ র্ার নমািাইজল নহর্জফাে লাোল এিিং র্ার 
েরু্ে নসভ করা েম্বর র্ায়াল কজর নফাে করল। মীরা নফাে ধজর 
িলল, 

“হযাজলা!” 

মীরার সামো-সামড়ে ভজয়স এিিং নফাজের ভজয়স, দুজটাই নেে 
আলাদা। র্ার নফাজের মজধযকার ভজয়সটা অরূজপর কাজছ নেে 
আরও ড়কউট নশাোড়েল। অরূপ িলল— 

“অযাাঁ? হযাাঁ। ড়ক নেে িলড়ছজল র্খ্ে? হযাাঁ... ঘর ড়ঠক হজয়জছ?” 

“হযাাঁ, করলাম একাই...” 

“নকজো, নর্ামার রুমজমট ঘজর নেই?” 
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“ো। কজলজ নশজর্ ওর িয়জিজের সাজর্ োড়ক নকার্ায় ঘুরজর্ 
োওয়ার কর্া ড়ছল... নসখ্াজেই নেজছ নিাধহয়।” 

মীরা র্ার ড়িছাোয় শুজয় আজছ। মার্ার ওপর পাখ্াটা একটাো 
ঘুজর চ্জলজছ। র্ার মার্ার দু-পাজশ দুজটা িই নখ্ালা অিস্থায় পজ  
আজছ। নফাজের ওপাশ নর্জক অরূপ িলল, 

“আো মীরা? কখ্েও েড়দ নর্ামায় নকউ ভাজলািাজস, রু্ড়ম র্খ্ে 
র্াজক ড়ক িলজি?” 

ড়কছুিি ভািিার পজর নস িলল, “উম-ম... আড়ম নভজি নদখ্জর্ 
পাড়র।” মীরা র্ার হাড়স মাখ্াজো নঠাাঁট ড়েজয় িাাঁ হাজর্র েখ্গুজলার 
ড়দজক র্াড়কজয় িলল। “ড়কন্তু, নর্ামার মুখ্ ড়দজয় হঠাৎ এরম 
কর্া?” 

অরূপ হাসল। িলল, “আড়ম ড়ক র্জি িলি?” 

“এ ড়ক! হাসছ নকজো? আজি নর্া!” 

“রু্ড়ম নর্ামার ড়হপজোটাইড়জিং-এর ড়ভড়র্ওটা ড়েশ্চয়ই নদজখ্াড়ে; 
ো?” 

“ো... সময় নপলাম নকার্ায় আর! আড়ম এই দু’সপ্তাহ ো চ্াজপ 
কাটালাম। একটুও সময় পাইড়ে— র্ারমজধয সামজেই এক্সাম।” 
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অরূপ নহজস িলল, “নসড়দে রু্ড়ম আমায় নর্ামার মজের ের্ সড়র্য 
কর্া নোপে ড়ছল, সি িজল ড়দজয়ছ।” 

মীরা েজ চ্জ  উজঠ িসল। একটু ভজয়-ভজয় িজল উঠল, “সড়র্যই 
ড়ক... মাজে, আড়ম ড়ক সি সড়র্যই িজল ড়দজয়ড়ছ?” 

নফাজের দুপাজশই খ্াড়েকটা স্তব্ধর্ায় আটজক নেল দুজজের েলার 
স্বর। ড়কছুিি পর অরূপ ড়েজজ নর্জকই িজল উঠল, “রু্ড়ম ড়ক 
আমায় ভাজলািাজসা মীরা?” 

মীরা চু্প হজয় রইল। নস হঠাৎ কজর অরূজপর মুখ্ নর্জক এরকম 
একটা অপ্রর্যাড়শর্ কর্া শুেজর্ নপজয় নস ইর্স্তর্ভাজি িলল, 
“হযাাঁ... আড়ম নর্ামায় ভাজলাজিজস নফজলড়ছ অরূপ।” (চ্লজি) 
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শ্রীকত ষ্ণ 

অড়িড়মত্র 

 

নহ কত ষ্ণ রু্ড়ম িাজরক এজসা 

এই ধরাধাজম আজ, 

নপ্রজমর সুধায় মারু্ক সিাই, 

পরুক েরু্ে সাজ! 

ঘতিার আড়ধকয ড়মটুক 

নর্ামার নেজহর নছাাঁয়ায়; 

আজজকর ড়দজে আিার আড়ম 

প্রিাম কড়র নর্ামায়।। 
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আজাদীর ৭৫িছজরও স্বাধীের্ার মাজে খু্াঁজজ চ্জলড়ছ 

িটু কত ষ্ণ হালদার 
 

নছাট নিলা নর্জক ঠাকুরদা েয় নর্া ঠাকুরমার কাজছ ঘুমার্াম। 
আড়ম, নিাে, ড়দড়দ ড়র্েজেই শুধুমাত্র েল্প শুেজিা িজল। সু্কল ছুড়টর 
ড়দে নহাক িা রাড়ত্র নর্, ঠাকুমার মুজখ্ ভূজর্র ড়কম্বা ঠাকুমার ঝুড়ল 
র েল্প ো শুেজল ঘুম আসর্ই ো। র্জি ঠাকুরদার মুখ্ নর্জক 
প্রর্ম শুড়ে নদশ স্বাধীে হওয়ার কর্া। কর্ নদশ িীজররা ফাাঁড়স 
কাজঠ ঝুজলড়ছল। আজন্দালে করজর্ ড়েজয় রজে রড়েে হজয় উজঠড়ছল 
ভারর্ মাজয়র আাঁচ্ল। নদশিীর িুড়দরাম এর কাড়হেী িলজর্ িলজর্ 
ঠাকুরদার নচ্াজখ্ জল চ্জল আসজর্া। আড়ম নমাড়হর্ হজয় শুের্াম। 
স্বাধীের্া ড়দিজসর আজে প্রায় সিার মুজখ্ মুজখ্ "এক িার ড়িদায় 
নদ মা ঘুজর আড়স" োেটা নশাো নের্। িািা সময় নপজল ওই 
োেটা োইজর্ে। ভেৎ ড়সিং, ড়িেয়, িাদল, দীজেশ, িাঘা ের্ীে, 
প্রফুি চ্াকী, মার্াড়ঙ্গড়ে হাজরা, মাোরদা সূেি নসে, প্রীড়র্লর্া 
ওয়াজেদার, কাোইলাল প্রমুখ্ নদশ িীরজদর কাড়হেী শুজেড়ছলাম 
ঠাকুরদার মুখ্ নর্জক। আমার প াশুো ড়ছল গ্রাজমর সু্কজল। োম 
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পাঠাে খ্াড়ল আদশি ড়িদযাড়পঠ। ফাইভ, ড়সক্স নর্জক পছজন্দর ড়ির্য় 
ড়ছল ইড়র্হাস। ক্লাস এইট এর ইড়র্হাস ড়শিক ড়ছজলে সুিল 
নজঠু, উড়ে নদজশর কর্া, িীর মসড়েকজদর কাড়হেীগুজলা খু্ি 
সুন্দরভাজি িলজর্ে েল্প কজর। উড়ে ড়শড়খ্জয় ড়ছজলে নদশ-নক 
ভাজলািাসজর্। েীল চ্ার্ীজদর উপর ড়ব্রড়টশজদর অর্যাচ্াজর কাড়হেী 
শুড়েজয়ড়ছজলে। ড়ক ভয়ঙ্কর, ড়েড়প ে করর্ র্া ভার্ায় প্রকাশ করা 
োজি ো। উড়ে নেড়দে জড়লয়ােওয়ালা িাজের কাড়হেী প াড়েজলে 
নসড়দে সারা শরীজরর নলাম খ্া া হজয় ড়েজয়ড়ছল। ড়কভাজি এর্ 
মােুর্-নক ড়েশিংস ভাজি গুড়ল চ্াড়লজয় হর্যা কজরড়ছল? সারা রার্ 
ঘুমাজর্ পাড়রড়ে। ইস েড়দ নস সমজয় আমার জন্ম হজর্া আড়মও 
ইিংজরজজদর নমজর নদজশর জজেয ড়েজজজক উৎসেি করর্াম। আজও 
নের্াড়জ সুভার্ এর কর্া খু্ি মজে পজ । নে নদজশর জজেয 
ড়েজজজদর-নক উৎসেি কজরড়ছজলে নসই নদশ আজ নোেয মেিাদা 
টুকুও নদয়ড়ে। ড়কছু আদশিহীে নের্াজদর নদৌলজর্ কড়েষ্ঠ নদশ  
োয়ক িুড়দরাম িসু ইড়র্হাজস "সন্ত্রাসিাদী"-নর্ আখ্যাড়য়র্ হজয়জছ। 
ভািজর্ খু্ি কষ্ট হজে জােড়র্ক ড়েয়জমর অেুসাজর র্ার মতরু্য ড়দিস 
পাড়লর্ হজে িজট, ড়কন্তু নকে র্াজক সন্ত্রাসিাদীজর্ আখ্যাড়য়র্ করা 
হল র্ার প্রড়র্িাদ নকউ কজরড়ে। 
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একটু ি  হজর্ স্বাধীের্া সম্বজন্ধ ধারিাটা পাজে নেজলা। এখ্ে 
নদড়খ্ ১৪ আেে রার্ িাজরাটা পার হজর্ই অজেক জায়োয় 
পর্াকা উজত্তালে চ্জল। এরপর শুরু হয় উিাস। সকাল হজর্ই মদ 
আর মািংজসর নদাকাজে নদদার লাইে। োরা পর্াকা উজত্তালে কজর 
র্াজদর অজেজকর হয় নর্া স্বাধীের্া, শহীদ শব্দড়ট সম্বজন্ধ এর্টুকু 
ধারিা নেই। আমরা ড়ক এমে স্বাধীের্া নচ্জয়ড়ছলাম? ড়েুঃস্বার্িভাজি 
এক নেিীর জেেে ড়েজজজদর জীিজের ড়িড়েমজয় স্বাধীের্া ড়দজয় 
নদশ-নক স্বার্িপরজদর হাজর্ রু্জল ড়দজয় নেজলা। োরা পর্াকা 
উজত্তালে কজর র্াজদর িারা শহীদজদর মূড়র্ি ভাো, পর্াকা 
নপা াজো, ট্র্যাড়র্শে হজয় দাাঁড় জয়জছ। নদজশর জার্ীয় সিংেীজর্র 
প্রড়র্ অেীহা নদখ্া ড়দজে। নদশ নর্া স্বাধীের্া নপল, ড়কন্তু ড়চ্ন্তা 
ধারায় নকাে পড়রির্িে আজসড়ে। এসি নদজখ্ মজে হয় নছাটজিলায় 
স্বাধীের্া পালে ড়ছল অজেক নিড়শ আেজন্দর। 

ির্িমাে সমজয় এজস আমরা আজজক নে পড়রড়স্থড়র্র মজধয ড়দজয় 
সমু্মখ্ীে হড়ে, র্াজর্ িলা চ্জল ড়ব্রড়টশ ড়ফজর এজসা দাসত্ব আমার 
জন্মের্ অড়ধকার। কারি স্বাধীের্ার আজে ড়ব্রড়টশরা স্বপ্ন, আশা, 
ভরসা, স্বাধীের্া, সিড়কছু লুট কজর ড়েজয় ড়েজয়ড়ছল। স্বাধীের্ার 
পজর আমরা ভারর্িাসী ড়হসাজি নদশজক ড়ক ড়দজয়ড়ছ? ড়ব্রড়টশরা 
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ড়েজয় নেজছ অজেক ড়কছুই ড়কন্তু ড়দজয় নেজছ জ্ঞাজের আজলা, নসই 
ড়শিা িযিস্থাজকও আমরা ধ্বিংস কজর নফজলড়ছ। এর পজরও 
িলজিে ড়ব্রড়টশরা খু্ি খ্ারাপ। একটা কর্া মার্ায় রাখ্জিে 
ড়ব্রড়টশরা এজসড়ছল িজলই ভারর্িজর্ির মােুর্ সভয হজর্ নপজরজছ, 
পযান্ট, জামা, শুট, িুট পরজর্ ড়শজখ্জছ। েইজল আন্দামাজের 
জাজরায়ারজদর মজর্া আজও র্ারা উলঙ্গভাজি িসিাস করর্। 

স্বভাির্ই প্রশ্ন জাজে আমরা সাধারি মােুর্ োরা, র্ারা ড়ক 
প্রকত র্ই স্বাধীের্া নপজয়ড়ছ? আজ োরা নদশ নসিক র্ারা ড়ক 
সড়র্যই চ্ায়, সাধারি মােুর্ স্বাধীের্া নভাে করুক? 

ো চ্ায় ো, সিাই চ্ায় োম, প্রড়র্ষ্ঠা। নচ্ৌে পুরুজর্র জেয ড়কছু 
কাড়মজয় নেওয়া আর ি  ি  িচ্ে নঝজ  নের্া হওয়া।সড়র্য 
কাজরর ক’জে নদশ নসিক নের্া আজছ, নে সাধারি নলাজকর 
পরাধীের্ার জ্বালা অেুভি করজি? ির্িমাে সমজয় পড়শ্চমিািংলার 
রাজনেড়র্ক নের্াজদর অিস্থা নদজখ্ নদজখ্ উপলড়ব্ধ করা োয় 
নে,নকে আজও ভারর্িজর্ি উলঙ্গ জাজরায়া ঘুজর নি ায়। আজাদীর 
৭৫ িছর পজরও সমাজজর একজেিীর মােুর্ স্বাধীের্ার মাজে খু্াঁজজ 
নি াজে। কারি নে স্বাধীের্া আমরা নপজয়ড়ছ র্া নদশিাসীর পজি 
ের্ার্ি েয়। ভারর্িজর্ির স্বাধীের্া মাজে ি জলাকজদর কাজছ উিাস 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৯ 

আর েড়রিজদর কাজছ অর্যন্ত দুুঃজখ্র। শুধু র্াই েয়, আমরা 
স্বাধীের্া পািার সজঙ্গ নপজয়ড়ছ নদশভাে। ড়ঠক র্ার এক িছর 
আজে অর্িাৎ ১৯৪৬ সাজল নপজয়ড়ছ রাজনেড়র্ক িমর্ার নলাজভ 
ড়েরীহ ড়হনু্দজদর িড়ল হওয়ার েন্ত্রিা। 

স্বাধীের্ার পাঁচ্াত্তর িছজর চ্জলজছ স্বাধীে ভারর্ ড়েমিাি, সজঙ্গ সজঙ্গ 
৭৫ িছর ধজর চ্জলজছ নদশভাজের িড়ল ড়ছিমূলজদর উিাস্তু 
জীিেসিংগ্রাম, েরু্ে মাড়টজর্ ড়টজক র্াকার ল াই। ড়িজশর্র্ উত্তর-
পূিি ভারজর্ ড়ছিমূলজদর উপর এজসজছ রাজনেড়র্ক সামাড়জক 
সািংস্কত ড়র্ক আঘার্ অড়ভঘার্, এসি প্রড়র্কূলর্ার সাজর্ নমাকাড়িলা 
কজর অসম ল াই কজর োওয়ার ঐড়র্হয ড়েজয় ড়ছিমূল 
জীিেোপে। 
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আত্ম-কর্ে 

ড়েজিদজে- পুলজকশ  
 

ড়কছু কর্া নর্জক োয় ো িলা র্ারা শুধু নর্জক োয় অেুভজি...।  
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সিংস্কত র্ সুভাড়র্র্মালা 

ড়েজিদজে- পার্িসারড়র্ 
 

सुभाषितम् - 

आषिञ्चने्य न मोक्षोऽस्ति षिञ्चने्य नास्ति बन्धनम्। 

षिञ्चने्य चेतरे चैव जनु्तर्ज्ाानेन मुच्यत।। 

 

সুভাড়র্র্ম্ - 

আড়কঞ্চজে য ে নমাজিাऽড়স্ত ড়কঞ্চজে য োড়স্ত িন্ধেম্। 

ড়কঞ্চজে য নচ্র্জর মচ্ি জন্তুজ্ঞিাজেে মুখ্ যর্।।  

 

উচ্চারি - 

আড়কঞ্চজে য ে নমাজিা অড়স্ত ড়কঞ্চজে য োড়স্ত িন্ধেম্। 

ড়কঞ্চজে য নচ্র্জর চ্ এি জন্তুুঃ জ্ঞাজেে মুখ্ যর্।।  
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অর্ি - 

দড়রদ্রর্ায় নমাি নেই আর সম্পির্ায় িন্ধে নেই। ড়কন্তু দড়রদ্রর্া 
নহাক িা সম্পির্া মােুর্ জ্ঞাজের িারাই মুড়ে লাভ কজর। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নোোজোে করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপাে করজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিাজরর দুপুর... 

 

হঠাৎ নফাজের Whats App িা Messenger এ 
নমজসজ আসার শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ এজসজছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়র্এফ র্াউেজলার্ করার ড়লঙ্ক... 

 

প্রড়র্ সপ্তাজহ রড়িিার আজস, ড়েয়ম কজর আজস নেট 
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মর্ পাঠক। এিার আমরা শুেজর্ চ্াই 
আপোর অেুভূড়র্র কর্া। 
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নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজে? েরু্ে আর 
ড়ক ড়িভাে চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্। 

ড়লজখ্ পাড়ঠজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কর্া Whats 
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শর্ হজি "পাঠজকর নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজে। 

সজঙ্গ পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপাে করজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজে েড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল কড়ির্া 

পাঠাে। 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মর্ামর্ 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী 
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ছড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- দীপাড়ির্া সাহা 

 

সীমাো ছাড় জয় 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়ির্জয় 
নলখ্া পাঠাজর্ পাজরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিুেল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট েল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  েল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজের্িমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হাজর্ আাঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)  

⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা র্ক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ প্রড়র্ সপ্তাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। নলখ্ার 
সাজর্ নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়ঠকাো র্াকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পাঠজকর মর্ামর্ নেপজর্য- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লােজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাে চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মর্ামর্ 
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজর্র অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভজোেও। 

পাজয় পাজয় ২৫৯ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লােজছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ র্াকুে। 
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরির্িী 
সিংখ্যায় আপজলার্ করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজে কজর কযাজমরা, র্জি ছড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাঠাজর্ পাজরে নে নকাে ড়ির্জয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়র্ netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল র্ক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ভার্ ঘুম 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম ির্ি, সিংখ্যা-২৫৯ 

২১নশ আেে, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভােীয় সম্পাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা। 

প্রেদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেশ্চ 

প্রড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়ির্া, অিুেল্প, েল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাজদর নফসিুক নপজ এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 
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